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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення теоретико-методологічних і практичних 

питань аналізу реальних і фінансових інвестиційних проектів. Студенти отримають 

змогу на теоретичному та практичному рівні: використовувати інструментарій аналізу 

проектних рішень; аналізувати, порівнювати та обґрунтовувати вибір інвестиційних 

проектів; визначати умови успішної реалізації інвестиційних проектів, враховуючи 

особливості української практики; визначати доцільність придбання фінансових 

інструментів; оцінювати дохідність і ризик портфелю цінних паперів; застосовувати 

методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств. 

Тривалість  
5 кредитів, разом 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна 

робота 90 год.)  

Форми та методи 

навчання  
Міні - лекції та практичні заняття в аудиторії, виїзні заняття, самостійна робота поза 

розкладом  

Система поточного та 

підсумкового контролю  

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування.  

Підсумковий контроль: залік 

Базові знання   
Наявність  знань з основ макро- та мікроекономіки, фінансів. 

Мова викладання  Українська  
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання  

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що характеризують стан 

фінансових систем. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та 

синтез для виявлення ключових характеристик фінансових 

систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування в ході 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень фінансової науки та 

характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування 

комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за 

них. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі тем  

 Модуль 1. Аналіз реальних інвестиційних проектів 

Тема 1. Методологічні засади 

інвестиційного аналізу. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 2. Аналіз проектно-

кошторисної документації. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 3. Аналіз техніко-

економічного обґрунтування 

проекту. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 4. Бюджетування та 

наліз грошових потоків 

інвестиційного проекту. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 5. Методи оцінювання 

інвестиційних проектів. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 6. Урахування ризику і 

невизначеності інвестиційних 

проектів. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 7. Оцінювання 

інвестиційної привабливості 

проектів. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Підсмкове тестування за модулем 1 

Модуль 2. Аналіз фінансових інвестицій суб’єктів господарювання 



Тема 8. Фінансово-

інвестиційний аналіз 

суб’єктів господарювання. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 9. Аналіз ринку 

фінансових інвестицій. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 10. Оцінювання 

інвестиційних якостей 

фінансових інструментів. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 11. Оцінювання 

стратегії фінансового 

інвестування. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Тема 12. Аналіз 

інвестиційного портфеля. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування 

Виконати  завдання для  самостійної роботи. 

Опрацювати матеріали, рекомендовані 

викладачем, за темою 

Підсмкове тестування за модулем 2 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.   

  
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання  

 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  
• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.  
• Політика щодо відвідування:  

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.  Політика 

зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  



  
Оцінювання  

 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (7 бали); захист домашнього завдання (7 бали); 

обговорення матеріалу занять (7 бали); виконання навчальних завдань (7 балів); завдання 

самостійної роботи (12 балів). Модульна контрольна робота (20 балів) 
60 

Модуль 1 (теми 8-12): відвідування занять (5 бали); захист домашнього завдання (5 бали); 

обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів). Модульна контрольна робота (10 балів) 
40 

Разом  100  

  
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни  

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності  
Оцінка за 

шкалою ЄКТС  
Оцінка за національною шкалою  

74-81 С Добре 
64-73 D Задовільно 
60-63 Е Задовільно достатньо 
35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


